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NOVINKY OD NAŠICH PARTNEROV

Inšpirujte sa novou inštaláciou našich tmavých plynových infražiaričov ADRIAN-RAD® AA. Prvá
etapa obsahovala okrem sálavého vykurovania aj teplovzdušné vykurovanie technologických
miestností. Tu sme opätovne použili ADRIAN-AIR® AX s inštaláciou mimo vykurovaný priestor
technológie. Veríme, že realizácia bude pokračovať a náš technický návrh prinesie požadovaný
komfort a predpokladané úspory.

AQUATHERM MOSKVA 2018

Spoločnosť ADRIAN GROUP sa na začiatku februára opäť zúčastnila už 22. ročníka
špecializovanej výstavy Aquatherm v Moskve. Tento rok sme prezentovali návštevníkom
nezvyčajné novinky: Mobilnú evaporačnú jednotku ADRIAN-AIR EV8000, ktorá dokáže
efektívne a lacno ochladzovať priestory bez použitia freónov. A taktiež naše nové
partnerstvo ADRIAN - SONNIGER v oblasti teplovodných jednotiek a dverných clôn. Na náš
stánok sa prišli pozrieť návštevníci zo všetkých, aj najvzdialenejších kútov Ruskej federácie, no
tiež z Mongolska, Uzbekistanu, Kazachstanu, či Arménska. Vďaka nášmu partnerovi Dmitrijovi,
ktorý nás prekvapil svojou hrou na harmonike sme mali aj sprievodný hudobný program.
Ďakujeme všetkým návštevníkom, organizátorom, účastníkom. Uvidíme sa opäť v roku 2019!

Viac fotografií

PREZENTAČNÉ DNI ASICE

Opäť by sme Vás radi pozvali na stretnutie s nami a zaujímavými novinkami zo sveta finančne
dostupných a efektívnych technických energetických riešení nielen pre priemysel. Príďte sa
pozrieť, čo je nové na Prezentačné dni na tému Vykurovanie, klimatizácia,
vzduchotechnika. Najbližšie sa uvidíme 25.4.2018 v Košiciach v Hoteli KOŠICE, 27.4.2018 v
Poprade – Stará Lesná v Hoteli HORIZONT RESORT a 13.9.2018 v Bratislave v Hoteli
BRATISLAVA. Dohodnite si s nami stretnutie už teraz k témam, ktoré Vás zaujímajú.

NAPÍSALI O NÁS

V poslednom čísle časopisu Sanitárna technika, Kúrenie, Klimatizácia (С. О. К.) pri príležitosti
25. výročia založenia značky ADRIAN bol publikovaný článok o našej firme, ktorý priniesol
prierez celkovým vývojom spoločnosti ADRIAN GROUP, pohľad do histórie, aktuálne
informácie a tiež vyhliadky do budúcnosti, strategické plány a vízie rozvoja. 25 rokov a stále
nový začiatok!

POZÝVAME VÁS

Dňa 27.3.2018 v priestoroch našej spoločnosti ADRIAN GROUP organizujeme Deň otvorených
dverí spojený s prezentáciou adiabatického chladenia. K dispozícii budú evaporačné chladiace
jednotky ADRIAN-AIR EV ako aj jej menšia mobilná verzie ADRIAN-AIR EV 8000. Obe
zariadenia s úsporným chladením na prírodnej báze odparovania vody sú reálne nainštalované
v našej výrobnej hale.
Budete mať možnosť zoznámiť sa aj so sortimentom značky SONNIGER ako aj ďalšími
spotrebičmi v našej ponuke. Technici ADRIAN GROUP Vám radi odpovedia na všetky Vaše
otázky.
V prípade záujmu nás prosím informujte na adrian@adrian.sk

V prípade, že Vám uvedený termín nevyhovuje, ozvite sa nám a my si radi s Vami dohodneme
individuálne stretnutie.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

